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OPINIÃO

A crise de 2008 começou pelos derivativos imobi-
liários, passou pela quebradeira dos bancos, abalou
todo o sistema financeiro, derrubou as bolsas, subiu
o desemprego; e a economia dos diversos países,
principalmente os Estados Unidos e os europeus,
teve como reflexo a queda — às vezes violenta — do
PIB, que se tornou de crescimento negativo. Como
sempre acontece, uns sofreram mais e outros me-
nos. Os casos mais agudos foram os da Grécia, Is-
lândia, Irlanda, deixando sem perspectiva de saída
Espanha e Itália. Agora chegou a vez de fazer um
balanço dos estragos das correções, a começar pela
Inglaterra, que se vê obrigada a fazer no momento o
maior programa de cortes e de mudança do modelo
de bem-estar social, que foi a menina dos olhos da
social-democracia europeia.

A Espanha e a França resistem a aceitar as medidas
de austeridade, que vão do corte drástico dos déficits
até mexidas nas aposentadorias, nos salários e nos
investimentos, que têm como principal alvo os pro-
gramas sociais. A lição a verificar nisso tudo é que a
fase do mundo dourado do wellfare state, que se jul-
gava ter vindo para ficar, parece começar a fazer
água. O modelo nórdico na década de noventa já ti-
nha detectado que se esgotara o avanço nas cada vez
maiores conquistas sociais, e promovido uma mu-
dança em seu modelo de saúde, que passou a ser
considerado o melhor do mundo.

Nos Estados Unidos a questão é justamente o con-
trário. É que o modelo capitalista criou uma injustiça
tal que foi necessário promover-se uma mudança da
situação do medicare, que custou prestígio e popula-
ridade a Obama e foi a grande causa parlamentar do
senador Edward Kennedy, que morreu sem vê-la vi-
toriosa. Quem lê os jornais europeus vê que eles já
passaram na contabilidade da crise para entrar na
teoria e considerar que o que chegou ao fim foi o mo-
delo de bem-estar social, que não resiste ao ataque
chinês de preços baixos e política de exportação mais
do que competitiva, além de subsidiada pelo câmbio
controlado. A economia européia, cujo modelo foi
sempre de importação de matéria prima e exporta-
ção de manufaturados, além de bens de alta tecnolo-
gia, enfrenta agora uma mudança radical, com a
concorrência dos espaços econômicos autônomos.

Foi por isso que os países em desenvolvimento
saíram mais rápido da crise, além de possuírem um
sistema bancário mais regulado. Se estendermos a
análise das teorias em mutação vamos ver que tam-
bém o capitalismo começa a necessitar de algumas
mudanças, a começar pela revisão de que o Estado
não pode tudo, mas, na hora da onça beber água, é
nele que vamos encontrar a água. Lord Keynes, que
já estava sendo esquecido, colocado entre os autores
de dicionários de referência, voltou a ser discutido,
lido, relido e ressuscitado. A verdade é que, em ma-
téria de teoria econômica, não há verdades dogmáti-
cas nem ações infalíveis. Há sempre a teoria do inter-
valo, isto é: o tempo em que ocorrem. ■

Pelo wellfare state
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Os ciclos políticos se encerram na medida da necessida-
de de mudança de foco e ação de governo. Acabamos de
viver um deles: o período eleitoral. A disputa pelo voto
divide; cria confronto entre representantes de diferentes
parcelas populares; coloca em choque candidatos com
visões de mundo conflituosas; traz ao debate propostas e
planos distintos para conduzir o governo. O momento de
enfrentamento é positivo para avaliação do cidadão, juiz
legítimo para decidir qual o melhor projeto que atende às
demandas do país. Depois de apurados os votos e procla-
mado o resultado, é preciso apaziguar as relações inter-
nas. Aos atores políticos cabe-lhes voltarem-se para o
sentido da construção de governo. Não se deve manter a
disposição do enfrentamento, da divisão. Pois o povo,
em última instância, acaba por ser o grande perdedor.
Afinal, o esforço que deveria ir para projeto cujo objetivo
central é beneficiar a todos os cidadãos acaba retido por
picuinhas, brigas menores, discussões intermináveis que
não geram fruto algum para a resolução dos problemas
nacionais que permitam o progresso de todos.

O momento eleitoral terminou domingo último.
Agora, devemos enfrentar o momento administrativo.
O futuro governo começa em janeiro, mas terá a marca
da continuidade. Muito foi feito nos últimos oito anos.
E a presidente eleita Dilma Rousseff participou do go-
verno de forma decisiva e central. Dilma, responsável
que foi por grandes resultados e pelo sucesso de diver-
sas políticas públicas, assume o comando. Governará
todos os brasileiros, com a segurança do caminho a ser
trilhado: desenvolver todo o Brasil e fazer diuturna-
mente o combate à miséria e à pobreza durante seus
quatro anos de mandato. Em seu primeiro pronuncia-
mento, Dilma anunciou sua disposição democrática de
olhar o futuro. Não o passado.

Os brasileiros têm vocação para a felicidade, para o
progresso e para a solidariedade. É povo que não gosta
de ser mesquinho e pequeno. O governo, portanto, deve
pensar grande para estar em sintonia com seus gover-
nados. O presidente Lula é a prova desse traço de caráter
de nosso povo. Ele não teve medo de projetar um grande
país. E Dilma é exemplar dessa gente cuja fé no futuro é
inquebrantável. Fará grande e excepcional governo.

À oposição caberá exercer seu papel crítico. É natu-
ral. E, nesta função, a oposição pode auxiliar governos
atentos às observações políticas corretas, civilizadas,
preocupadas com o povo — não em derrotar o gover-
nante para chegar ao poder na próxima eleição.

Assim como a imprensa tem o dever de apontar fa-
lhas ou erros sempre que os fatos ocorrerem. Fatos são a
matéria prima do jornalismo. A censura e a perseguição
não são pautas do governo eleito, nem do atual. Todos
devem buscar o aprimoramento. Os erros cometidos no
processo passado só servem agora como parâmetros
para buscar a evolução. O governo deve melhorar onde
ainda não foi possível. A imprensa deve corrigir seus
desvios. Os políticos podem se comprometer mais com
os projetos essenciais para o futuro do país, sem colocar
seus anseios pessoais em primeiro lugar. O futuro é de
todos e sua construção está em nossas mãos. ■
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A internet e as redes sociais tiveram um papel mais
relevante nas eleições brasileiras. Porém, como bem
disse Pedro Doria em artigo no Estadão do último do-
mingo, ninguém venceu na rede. O empate entre os
candidatos nesse meio de comunicação revela que, no
limite, as redes sociais não favoreceram ninguém nem
foram decisivas para o resultado final. O Brasil de
2010 ainda é um país em que a penetração da internet
é baixa, apesar da vocação do brasileiro para a rede e
do seu potencial de crescimento explosivo. Não houve
qualquer episódio nas redes que modificasse de modo
claro e decisivo as tendências do processo eleitoral. No
futuro, no entanto, não deverá ser assim.

Alguém diria, de pronto, que a campanha de de-
sinformação em torno de Dilma Rousseff e o tema do
aborto podem ter-lhe roubado votos na reta final do
primeiro turno. Mas o estrago causado pela ação na
web foi bem menor, por exemplo, que a maciça co-
bertura da mídia eletrônica em torno do caso Erenice
Guerra. O fato que mais me chamou a atenção foi o
uso do Twitter na mobilização da militância partidá-
ria e de simpatizantes dos candidatos. Ele também
serviu para informar eventos e antecipar direções.
Em especial, para repercutir as prévias das pesquisas,
abundantemente comentadas na rede.

Um segundo fato é que o uso da internet na disse-
minação da informação teve no anonimato o seu pior
e mais perverso aspecto. Nesse sentido, alinho-me a
Arthur Schopenhauer, que dizia que o anonimato
serve para tirar a responsabilidade daquele que não
pode defender o que afirma. O anonimato na internet
é um grave problema que termina por minar a pró-
pria credibilidade do meio. No futuro, vejo a credibi-
lidade das redes sociais sendo avaliadas por seu grau
de transparência. Na prática, o Código Penal não vale
na internet e, de forma esperta, alguns grandes sites
e redes se escudam nas legislações mais complacen-
tes do mundo para não atuar de forma enérgica con-
tra a prática de crimes que envolvem a honra.

Aos românticos, o anonimato tem um doce sabor
libertário. Quando se está a favor, tudo é lindo e ma-
ravilhoso. Porém, quando se é vítima de difamação e
calúnias, é como sofrer bullying sem saber a identi-
dade de seus agressores e sem ter a quem reclamar.

Como há complacência nas redes, poderemos ter,
como efeito colateral, ações restritivas no âmbito re-
gulatório. Não devemos esquecer que vai haver uma
discussão sobre o marco regulatório da internet no
Brasil. Eleitoralmente, a questão é importante, já que
no futuro as redes sociais e a disseminação de infor-
mações por outras mídias terão peso ainda maior para
a construção de tendências. A internet será, cada vez
mais, o meio de informação da cidadania sobre tudo e
sobre todos. Não necessariamente na forma tradicio-
nal de acesso a sites. Vejo que a explosão de recursos
como o Twitter tende a ganhar destaque. A partir da
experiência eleitoral de 2010, partidos, políticos e Jus-
tiça Eleitoral deveriam debater intensamente a ques-
tão com vistas às próximas eleições. ■
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